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. . - . Geslacht: M  VRijksregisternummer: 

Naam:

Voornaam:

Straat: Nr: Bus:

Postcode: Plaats:

Telefoonnr: Emailadres:

Geschiedenis:

Nieuw lid

ACV ACLVB

Aangesloten van

Tot en met

Handtekening: 

AANSLUITGEGEVENS
Datum aansluiting: Door de ondertekening van dit document stemt u er 

uitdrukkelijk mee in dat ABVV Vlaams-Brabant en zijn centrales 
uw rijksregisternummer opvragen en verwerken in het kader 
van dienstverlening. Uw lidmaatschapsgegevens worden door 
ABVV Vlaams-Brabant en zijn centrales op een 
geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met oog op onze 
dienstverle¬ning, correspondentie en informatie over acties en 
campagnes. Ingevolge de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 2016/679 van 27.04.2016 heeft u het 
recht deze gegevens te raadplegen, verbeteren, schrappen. Zie 
www.abvv.be/privacy voor alle info over de verwerking van 
uw persoonsgegevens.

GDPR

AANSLUITINGSFORMULIER

MANDAAT EUROPESE DOMICILIËRING
Type inning: terugkerend (recurrent) |Reden van betaling: inning van vakbondsbijdragen

Rekeningnummer (IBAN):

BIC-code van de bank: Datum: 

Handtekening:

Door dit mandaat te tekenen, staat u de schuldeiser toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe uw rekening te debiteren 
volgens de instructies van de schuldeiser. U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die u met haar getekend hebt. 
Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd worden binnen de 8 weken volgend op de datum van het debet van uw rekening. Bij stopzetting domiciliëring dient de 
schuldmandataris (de schuldeiser) verwittigd te worden. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat.

Identificatie van de rekeninghouder, indien verschillend van bovenstaande lid: 
Naam + voornaam:

Adres:

Schuldeiser (Afhankelijk van de werksituatie):
1.  ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel

ID: BE44TL00851766007

2. AC, Watteustraat2, 1000 Brussel
ID: BE96ZZZ0850050887

3. BBTK, M. Theresiastraat 99, 3000 Leuven

ID: BE890020850493624

4. Metaal, Mechelsestraat 6, 1800 Vilvoorde

ID: BE53ZZZ0852087788

5. ACOD, Fontainasplein 9, 1000 Brussel

ID: BE38ZZZ0883529250

6. Horval BHV, Stalingradlaan 76, 1000 Brussel
ID: BE44ZZZ0929618207

7. BBTK BHV, Rouppeplein 3, 1000 Brussel
ID: BE42877794240154

Arbeider Bediende Ambtenaar

Naam werkgever:

Adres werkgever:

Paritair comité:

Statuut:

Tewerkstelling: Voltijds Deeltijds (    u/week) Werkzoekende

Zelfstandige Student SWT Pensioen

AC        BBTK         HORVAL   BTB   Metaal  ACOD

Ander gewest

(in drukletters invullen aub)

PERSOONSGEGEVENS

PROFESSIONELE GEGEVENS

Sinds:

Invalide Schoolverlater
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